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Cirkulær Økonomi & Affald 

J.nr. MST-7719-00073 

Ref. BENTH/PBR 

Den 30. juni 2017 

 

Til høringsparterne på vedlagt liste  

  

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere 

og personale beskæftiget på deponeringsanlæg  

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om uddannelse af 

driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg i høring. 

 

Styrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest fredag den 4. august 2017, kl. 12:00.  

 

Denne høring vedrører kun de ændringer, som er fremhævet med vis ændringer. 

 

Formål  

Formålet med en revision af bekendtgørelsen er at efterkomme ønske herom fra 

affaldsselskaberne og på baggrund af forslag fra Regelforenklingsudvalget på 

Havneområdet i Trafik- og Byggestyrelsen. 

 

Ændringerne 

Ændringerne går hovedsagligt på undervisningen og prøven til A- og B-bevis. 

Maskinmodulet foreslås at udgå af pensum, da kursisterne i forvejen har 

tilstrækkeligt kendskab til emnerne. Ændringen er forhandlet med 

Undervisningsministeriet. Det tekniske modul og myndighedsmodulet slås 

sammen til ét modul, som skal have en varighed á 5 dage mod tidligere 6 dage i alt.  

 

Videre præciseres det, at eleven skal have modtaget undervisning, for at få lov til at 

aflægge prøve, men at undervisningen kan foregå som selvstudium. 

 

Endvidere skal Prøveudvalget ikke stille højere krav til at bestå prøven efter det 

tekniske modul og myndighedsmodulet for A-beviser.  

 

Foranlediget af ”Meld en regel”-kampagnen har Regelforenklingsudvalget på 

Havneområdet i Trafik- og Byggestyrelsen forespurgt Miljø- og 

Fødevareministeriet om muligheden for at ophæve kravet i ”Bekendtgørelse om 

uddannelse af driftsledere og personale på deponeringsanlæg” om, at driftslederen 

på deponeringsanlæg for havbundsmaterialer (kaldet ”spulefelter”) skal have 

opnået et uddannelsesbevis (A-bevis). Ønsket er begrundet i, at aktiviteterne på et 

spulefelt er væsentlig anderledes og simplere end på et almindeligt 

deponeringsanlæg. Miljøstyrelsen er enig i, at dele af undervisningen til et A-bevis 

er overflødig, men mener dog, at driftsledermodulet, som repræsenterer 2-3 dages 
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undervisning ud af i alt 7-8 dage, bør bibeholdes. Dette anses for nødvendigt, da 

det indeholder emner som myndighedskontakt, instruktion/oplæring af personale 

og årsrapportering. På den baggrund indføres der et ”A-bevis for driftsledere på 

spulefelter”. 

 

Endelig er nogle af bestemmelserne skrevet sammen, ligesom der er sket 

konsekvensrettelser.  

 

Forholdet til EU-retten  

Revisionen af bekendtgørelsen skyldes ikke EU-krav eller ændret regulering.  

Bekendtgørelsen implementerer kravene om uddannelse af driftsledere og 

personale beskæftiget på deponeringsanlæg som følger af deponeringsdirektivet 

(Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald). 

 
Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

De erhvervsøkonomiske konsekvenser ved ændringen af bekendtgørelsen for så 

vidt angår fjernelse af maskinmodulet består i en besparelse for erhvervslivet og 

den private husholdninger, via affaldsgebyret, på 0,2 mio. kr. pr. år samlet set, 

fordelt med 70/30. 

Ændringen af uddannelsen for driftslederne på spulefelterne medfører en 

besparelse for kommunerne, idet havnene er kommunalt ejede, på 30.000 kr. pr. 

år. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen har direkte konsekvenser for erhvervslivet, hvorfor det foreslås, 

at den træder i kraft 1. januar 2018. 

 

Høringssvar 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den 

vedlagte liste. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Benita Thostrup på benth@mst.dk og Preben 

Bruun på pbr@mst.dk (dog ikke i juli måned). 

 

Høringssvar skal være modtaget senest fredag den 4. august 2017 og bedes 

sendt til mst@mst.dk med kopi til benth@mst.dk og pbr@mst.dk med angivelse af 

j.nr. MST-7719-00073 i emnefeltet.  

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk og ved afgivelse af høringssvar 

gives der samtidig samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og 

mailadresse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Benita Thostrup 

+45 72 54 41 84 

benth@mst.dk 
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